
Usnesení ze ZM Chrastava dne 14.4.2008 

Datum konání: 14. 4. 2008 

2008/03/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: pana Františka Boudu a Ing. Petra Rachlického 

 

2008/03/II 

ZM schválilo 

program zasedání: 
1. Složení slibu člena zastupitelstva města 
2. Informace, diskuse s občany 
3. Majetkoprávní úkony 
4. Rozpočet 2008, fond, zřizovací listina ZŠ 
5. Obecně závazné vyhlášky 
6. Informace na vědomí 
7. Různé 
8. Diskuse 

 

K bodu č. 3 2008/03/III 

ZM schválilo 

1. prodej dle geometrického plánu čz. 647-198/2007 pozemkové parcely č. 1178/16 o výměře 479 m2 - ostatní plocha 
do vlastnictví firmy HAUSER armatury s.r.o., za cenu 47.900,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/07/2008 (příloha č. 1a k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem (kupující nemá splatné 
pohledávky za městem) 
2. prodej dle geometrického plánu čz. 647-198/2007 pozemkové parcely č. 1178/23 o výměře 73 m2 - ostatní plocha do 
vlastnictví firmy Benteler ČR s. r. o., za cenu 7.300,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/08/2008 (příloha č. 1b k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem (kupující nemá splatné pohledávky za 
městem) 
Předložil ORM. 

 

2008/03/IV 

ZM schválilo 

1. prodej dle geometrického plánu čz. 448-344/2007 pozemkové parcely č. 25/2 o výměře 407 m2 - ostatní plocha do 
vlastnictví paní Hedviky Perné, za cenu 10.000,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní smlouvy čj. 
K/09/2008 (příloha č. 2a k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem (kupující nemá splatné pohledávky za 
městem) 
2. prodej dle geometrického plánu čz. 448-344/2007 pozemkové parcely č. 25/3 o výměře 102 m2 - ostatní plocha do 
vlastnictví manželů Jarolíma a Dagmar Hajslových, za cenu 2.500,- Kč a náklady spojené s prodejem, vč. návrhu kupní 
smlouvy čj. K/10/2008 (příloha č. 2b k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem (kupující nemá splatné 
pohledávky za městem) 
Předložil ORM. 
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2008/03/V 

ZM schválilo 

na základě uzavřené "Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy“ čj. 04/2005/SBS (příloha č. 3a k originálu 
usnesení) návrh směnné smlouvy čj. K/11/2008 (příloha č. 3b k originálu usnesení) pro směnu garáže se stavební 
parcelou č. 935 o výměře 20 m2 v k. ú. Chrastava I, která je ve vlastnictví města, za garáž se stavební parcelu č. 330 o 
výměře 26 m2 a pozemkovou parcelu č. 198/7 o výměře 3 m2 - ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava, které jsou ve 
vlastnictví pana Svatopluka Brodského a pověřilo starostu jejím podpisem (pan Brodský nemá splatné pohledávky za 
městem) 
Předložil ORM. 

 

2008/03/VI 

ZM schválilo 

na základě svého usnesení čj. 2008/01/VI ze dne 4. 2. 2008 kupní smlouvu č. 1018930841, čj. K/12/2008 (příloha č. 4 k 
originálu usnesení) pro koupi pozemkové parcely č. 1236/6 o výměře 687 m2 - vodní plocha, pozemkové parcely č. 
1235/9 o výměře 882 m2 - vodní plocha a dle geometrického plánu čz. 432-22/2007 pozemkové parcely č. 1235/10 o 
výměře 964 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 1235/11 o výměře 304 m2 - vodní plocha, tok umělý, vše k. 
ú. Horní Chrastava, od Pozemkového fondu ČR 
Předložil ORM. 

 

2008/03/VII 

ZM schválilo 

bezúplatný převod pozemkové parcely č. 720 o výměře 401 m2 - ostatní plocha vč. mostu v k. ú. Dolní Vítkov z 
vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Chrastava (doporučeno osadním výborem)  
Předložil ORM. 

 

2008/03/VIII 

ZM schválilo 

1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 610/3 o výměře 386 m2 - vodní plocha v k. ú. Chrastava I (doprodej rybníka) 
2. záměr prodat část pozemkové parcely č. 1433/2 o výměře cca 1800 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava I (scelení 
pozemků)  
3. záměr prodat část pozemkové parcely č. 851/4 o výměře cca 130 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I (na 
rozšíření příjezdové komunikace ke garážím) 
4. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 759/2 o výměře 581 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Dolní Chrastava (na zřízení 
zahrady) 
5. záměr prodat část pozemkové parcely č. 555/3 o výměře cca 30 m2 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Chrastava (na 
zřízení vjezdu) 
6. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 68/2 o výměře 159 m2 – ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy (na 
zřízení zahrady) (doporučeno osadním výborem) 
7. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 1033 o výměře 461 m2 – zahrada v k. ú. Horní Vítkov (na zřízení zahrady) 
(doporučeno osadním výborem) 
8. záměr prodat část pozemkové parcely č. 12 o výměře cca 700 m2 - ostatní plocha v k. ú. Horní Vítkov (na zřízení 
zahrady) (doporučeno osadním výborem) 
Předložil ORM. 

 

2008/03/IX 
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ZM schválilo 

4. změnu podmínek pro prodej části podílu Města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně 
souvisejících práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu ve znění pozdějších dodatků (4. změna podmínek 
- příloha č. 5a k originálu usnesení, celé znění podmínek - příloha č. 5b k originálu usnesení) 
Předložil ORM. 

 

K bodu č. 4 2008/03/X 

ZM schválilo 

na základě doporučení RM čj. 2008/05/XIV ze dne 31. 3. 2008 návrh 2. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 
2008 (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
Předložil HFO. 

 

2008/03/XI 

ZM vzalo na vědomí 

rozpočet Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko na rok 2008 (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
Předložil HFO. 

 

2008/03/XII 

ZM 

1) zřídilo 
na základě podnětu MBDCH, v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění platných předpisů, Fond správy nemovitostí MBD Chrastava 
2) schválilo 
pravidla tvorby a čerpání Fondu správy nemovitostí MBD Chrastava (příloha č. 8 k originálu usnesení) 
Předložil HFO. 

 

2008/03/XIII 

ZM schválilo 

dodatek č. 3 k příloze č. 1 zřizovací listiny Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, 463 31 
Chrastava, příspěvková organizace (příloha č. 9 k originálu usnesení) 
Předložil HFO. 

 

K bodu č. 5 2008/03/XIV 

ZM vydalo 

Obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství (příloha č. 10 k originálu usnesení) 
Předložil ST. 
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2008/03/XV 

ZM vydalo 

Obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2006 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 11 k originálu usnesení) 
Předložil HFO. 

 

2008/03/XVI 

ZM vydalo 

Obecně závaznou vyhlášku města Chrastavy č. 3/2008, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2007 a mění a doplňují vyhlášky 
č. 7/2006 a 10/2006 (příloha č. 12 k originálu usnesení) 
Předložil ST. 

 

K bodu č. 6 2008/03/XVII 

ZM vzalo na vědomí 

seznam členů pracovní skupiny Programu rozvoje města - PRM (příloha č. 13 k originálu usnesení) jmenovaných RM 
usnesením č. 2008/05/I ze dne 31. 3. 2008. Uvedení členové skupiny již byli osloveni a souhlasili se svým zařazením do 
této komise. 
Předložil ORM. 

 

2008/03/XVIII 

ZM  

1) vzalo na vědomí 
informaci starosty ve věci požadavků směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (společný dopis 
MZE a MŽP příloha č. 14a k originálu usnesení,  
2) schválilo 
odpověď starosty včetně vyjádření SVS a. s. příloha č. 14b k originálu usnesení) 
Předložil ST. 

 

K bodu č. 7 2008/03/XIX 

ZM schválilo 

dodatek č. 3 k stanovení výše odměn členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí (přílohy č. 15a a 15b k originálu 
usnesení) 
Předložil ST. 

 

2008/03/XX 
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ZM zamítlo 

žádost o příspěvek z rozpočtu města Chrastava v roce 2008 nestátní neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s. 
(příloha č. 16a k originálu usnesení, důvodová zpráva 16b k originálu usnesení) 
Předložil OZO. 

 

2008/03/XXI 

---  

 

2 ZM schválilo 

rozdělení grantu Města Chrastava 2008 na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu dle 
předloženého návrhu (příloha č. 17 k originálu usnesení) včetně přijatých změn u pořadových čísel 12, 15, 22, které jsou 
označeny v příloze 
Předložil SK. 

 

2008/03/XXII 

ZM schválilo 

v souladu s usnesením ZM č. 2007/04/IX ze dne 3. září 2007  
1. koupi níže uvedených pozemků od pana Jakuba Záslava a paní Zdenky Záslavové  
a) dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 45/22 o výměře 45 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 90.000,- 
Kč, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/029/2007 (příloha č. 18/1a k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 45/6 o výměře cca 10 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I v k.ú. Chrastava I, za cenu 2 000,- Kč/m2 vč. 
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/36/2007 (příloha č. 18/1b k originálu usnesení) a pověřila starostu 
jejím podpisem 
2. koupi níže uvedených pozemků od manželů Jana a Jitky Pospíšilových 
a) dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 45/23 o výměře 44 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 88.000,- 
Kč, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/030/2007 (příloha č. 18/2a k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 45/7 o výměře cca 10 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 2000,-Kč/m2 vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní čj. SBS/34/2007 (příloha č. 18/2b k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
3. koupi níže uvedených pozemků od manželů Josefa a Naděždy Zitkových  
a) dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 45/21 o výměře 2 m2 – trvalý travní porost a p.p.č. 79/3 o výměře 45 
m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 94.000,- Kč, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/031/2007 (příloha č. 18/3a k 
originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 45/11o výměře cca 2 m2 – trvalý travní porost a části p.p.č. 79/1 o výměře cca 7 m2 – zahrada v k.ú. 
Chrastava I, za cenu 2 000,- Kč/m2 vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/37/2007 (příloha č. 18/3b k 
originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
4. koupi níže uvedených pozemků od paní Miluše Hofmannové  
a) dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 85/5 o výměře 34 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 68.000,- 
Kč, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/033/2007 (příloha č. 18/4a k originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 83/3 o výměře cca 6 m2 – zahrada a části p.p.č. 83/4 o výměře cca 2 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za 
cenu 2 000,- Kč/m2, vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/32/2007 (příloha č. 18/4b k originálu 
usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
5. koupi níže uvedených pozemků od manželů Rudolfa a Marty Šetřilových 
a) p.p.č. 1385/2 o výměře 41 m2 – ostatní plocha a dle geometrického plánu čz. 629-51/2007 p.p.č. 86/2 o výměře 117 
m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za cenu 316.000,- Kč, vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/034/2007 (příloha č. 18/5a k 
originálu usnesení) a pověřila starostu jejím podpisem 
b) části p.p.č. 86 o výměře cca 10 m2 – zahrada a části p.p.č. 87 o výměře cca 10 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, za 
cenu 2 000,- Kč/m2 vč. návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní čj. SBS/35/2007 (příloha č. 18/5b k originálu usnesení) 
a pověřila starostu jejím podpisem 
6. koupi části p.p.č. 81 o výměře cca 104 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I, od paní Miluše  
Valnohové a pana Miroslava Bednáře, za cenu 2 000,- Kč/m2, vč. návrhu smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní čj. SBS/30/2007 (příloha č. 18/6a k originálu usnesení) a  
pověřila starostu jejím podpisem 
7. koupi části p.p.č. 85/1 o výměře cca 8 m2 – zahrada v k.ú. Chrastava I od manželů 
Martina a Jany Čtvrtníkových, za cenu 2 000,- Kč/m2 vč. návrhu smlouvy o budoucí  
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smlouvě kupní čj. SBS/31/2007 (příloha č. 18/7a k originálu usnesení) a pověřila  
starostu jejím podpisem 
Předložil ORM. 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Miloslav Pilař, místostarosta  
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